مادة التفسير 1
التعليم الثانوي (نظام المقررات)
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

 المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك تعزيز
العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمات القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة  ،وفق تخطيط منهجي يراعي
خصائص الطالبة في هذه المرحلة.



تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لها.



تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من
ً
كامال.
مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية  ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي

 أن تتأمل الطالبات آيات القرآن الكريم عند تعلمها ليعلموا بما فيها من أحكام شرعية.
 تدريب الطالبات على قراءة القرآن الكريم قراءة سليمة والتدبر لما في آياته.
 أن تتعرف الطالبات على أسباب نزول اآليات أو السور التي يدرسونها إن وجدت.
 تربية الطالبات على القدرة على تفسير آيات القرآن الكريم من غير تأويل وال تحريف.
 تعليم الطالبات على التوصل إلى الفوائد واألحكام التي تشملها اآليات والتعرف على ما تحتويه من عِبر ومواعظ .
 أن تط ّبق الطالبات ما يتوصلون إليه من فوائد و أحكام في حياتهم الواقعية ويعتبروا بما يتضمنه القرآن الكريم من حكم و أمثال
وقصص للعبرة.

معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (التفسير)1
األسبوع

التاريخ

التعليم الثانوي نظام المقررات
الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

تفسير سورة األعراف ( - )33 - 31تفسير سورة األعراف ( )43 – 40

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

تفسير سورة األعراف ( - )46 - 44تفسير سورة األعراف ()179 - 175
التعريف بسورة األنفال

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

مالحظات

مراحل نشأة علم التفسير -فضل التفسير -ضوابط التفسير

االحد اجازة مطولة

تفسير سورة األنفال ( - )4 - 1تفسير سورة األنفال ()25 - 20
التعريف بسورة يونس  -تفسير سورة يونس 2 - 1
تفسير سورة يونس ( - )10 - 3تفسير سورة يونس ()33 - 25
تفسير سورة يونس 64 - 57
التعريف بسورة هود  -تفسير سورة هود ()119 - 110
التعريف بسورة يوسف  -تفسير سورة يوسف 109 - 108

األربعاء والخميس إجازة مطوله
تفسير سورة يوسف ( - )111 - 110التعريف بسورة الرعد  -تفسير سورة الرعد
( - )15 - 7تفسير سورة الرعد ( - )28 - 19التعريف بسورة إبراهيم  -تفسير
سورة إبراهيم ( 30 - 24
سورة إبراهيم ( - )52 - 42التعريف بسورة الحجر  -تفسير سورة الحجر ()22 -9
التعريف بسورة النحل  -تفسير سورة النحل ) 8 - 1
تفسير سورة النحل ( - )97 - 90تفسير سورة النحل ( - )117 - 112تفسير سورة
النحل ( - )128 - 125التعريف بسورة اإلسراء  -تفسير سورة اإلسراء ) 39- 23

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

أبرز المؤلفات الموثوقة في علم التفسير  -أقسام التفسير  -التقنية في خدمة التفسير
التعريف بسورة الفاتحة
تفسير سورة الفاتحة  -التعريف بسورة األعراف  -تفسير سورة األعراف ) 30- 26

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

تفسير  1مقررات

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

موضوع الدرس
مراحل نشأة علم التفسير
ما المراد بالتفسير؟

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

عرض مرئي
تجارب عملية

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

األربعاء

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

نشاط إثرائي

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

واصطالحا.
عرفي التفسير لغة
ً

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات المنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

االختبارات الشفوية ⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝

رتبي مراحل نشأة علم التفسير.

استنتجي بعض أسباب كتابة التفسير.

تقويم ختامي

مراجعة عامة لما سبق دراسته

تقويم قبلي

الخبرات السابقة

استراتيجية المناقشة من خالل دفع الطالبات للتفكير والمناقشة
وإبداء الرأي وطرح األسئلة عن محتوى الدرس وتقديم األجوبة
وإشراكهم في إعداد الدرس ،واالهتمام بالبحث وجمع المعلومات
وتحليلها من خالل اإلعداد ،والمناقشة ،والتقويم.

التقويم

تقويم بنائي

أن تعرف الطالبة التفسير لغة
واصطالحا.
ً
ً
سؤاال عن الدرس له أربع
أن ترتب الطالبة مراحل نشأة علم استراتيجية األركان األربعة حيث أطرح
اختيارات ،ثم أحدد كل اختيار في زاوية من خالل ملصق ،ومن ثم
التفسير.
أن تستنتج الطالبة بعض أسباب كتابة تتوجه الطالبات للركن الذي يحتوي على اختيارهن ،ثم أعرض
التفسير.
اإلجابة الصحيحة وأثيب الطالبات المتواجدات في الركن الصحيح.
أن تمثل الطالبة لتفسير النبي صلى
استراتيجية العمل الجماعي من خالل تقسيم الطالبات إلى
هللا عليه وسلم للقرآن.
مجموعات مصغرة تتكون غال ًبا من  3إلى  4أعضاء تعطي لهن
أن تعلل الطالبة تميز تفسير الصحابة.
واجبات محددة تخص محتوى الدرس وعليهن االعتماد على
أن تقارن الطالبة بين المرحلة األولى
التعاون (التبادل المعرفي والمهاري).
والثانية لنشأة علم التفسير.

أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

االثنين

الثالثاء

الخميس

مثلي لتفسير النبي صلى هللا عليه وسلم
للقرآن.

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

استماع
المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تحدث

قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

كتابة
أخرى..............

تفكير

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير

وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+

أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+

الكتاب االلكتروني
+

سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+

سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

)من  48ساعة الى  72ساعة (

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (

ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا

8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
----------------------------------------------

بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001

---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004

0558396119
0505107025

